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A Câmara Municipal de Celorico da Beira informa 
que a programação pode ser alterada por motivos 
imprevistos e reserva-se o direito de aceitar ou 
recusar todo e qualquer material de natureza 
redatorial e publicitária. No âmbito da elaboração 
da 3.ª edição da Agenda Cultural - 1.º Trimestre 
(janeiro, fevereiro e março de 2020), solicita-se a 
vossa colaboração no sentido de nos remeterem, até 
ao próximo dia 15 de janeiro de 2020, a informação 
relativa a eventos e iniciativas a incluir da próxima 
edição, através do email: comunicacao@cm-
celoricodabeira.pt ou do contacto telefónico 271 747 
400 (ext. 308). Deve a informação a ser-nos remetida 
dar cumprimento à seguinte estrutura: Data; Local; 
Público-alvo e Descrição sumária.
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Caras e caros Celoricenses,

Ilustres Visitantes,

Depois de um verão animado encontramo-
nos - quase sem dar por isso - no trimestre 
final do ano.  Esta edição da agenda cultural, 
ocupa os meses de outono e início de inverno 
e a programação selecionada, volta a privilegiar 
os valores e as festividades que preservam as 
nossas tradições.  Dos “sabores da montanha” 
a novembro de “São Martinho, lume, castanhas 
e vinho”; depressa virá o tempo de Natal, 
época da família, da reunião, da união e de 
um espírito de solidariedade que torna as 
pessoas, consequentemente, mais felizes.

Aceite o nosso convite e venha visitar-nos neste 
outono/inverno. Venha deslumbrar-se com a 
beleza das paisagens de montanha, pintadas 
em tons outonais e inebriar-se com os cheiros e 
os sabores singulares e únicos da gastronomia 
celoricense, dos quais destacamos o borrego 
Serra da Estrela e a castanha, que poderá 
degustar no Festival do Borrego que terá 
lugar na freguesia da Carrapichana, a 27 
de outubro e, no Festival de Castanha que 
decorrerá de 2 a 3 de novembro, em Prados. 

Celorico da Beira granjeou o epíteto de Capital 
do Queijo Serra da Estrela, devido à quantidade 
e qualidade do queijo aqui produzido, o qual 
apresenta um buquê suave e uma textura que 
advêm das propriedades do leite, por força das 
condições edafoclimáticas e da flora específicas 
desta região, bem como, dos pastos férteis e 
verdejantes onde pastam os maiores rebanhos 
de ovelhas da raça autóctone Bordaleira Serra 
da Estrela e Churra Mondegueira. O Festival 
do Borrego visa a promoção/comercialização 

do genuíno borrego Serra da Estrela (DOP), 
e a utilização do mesmo na gastronomia 
da região que lhe confere um sabor ímpar, 
proveniente da alimentação à base de leite 
materno, carregado de aromas e propriedades, 
que tornam a carne tenra e de cor clara. Para 
a confeção das receitas de borrego, a rês 
tem que ser abatida por volta dos 30 dias de 
vida e apresentar um peso vivo até 12 kg.

O outono na serra remete-nos para uma 
paleta de cores deslumbrantes, sabores e 
cheiros inesquecíveis como o das castanhas 
assadas. Sendo o castanheiro uma árvore 
que se desenvolve e produz bem nas terras 
altas, o concelho de Celorico da Beira reúne 
as condições ideais para a produção de 
castanha, em especial, na variedade longal, 
muito saborosa. Para promover este produto 
endógeno de grande qualidade, realiza-
se todos os anos, na mais alta aldeia do 
concelho (Prados), o Festival da Castanha.  

Por tudo isto, atreva-se e venha descobrir 
Celorico da Beira!

Editorial

Carlos Ascensão
O Presidente da Câmara Municipal de Celorico da Beira,
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 1 a 31 
outubro

Celorico
da Beira

Público 
em Geral

EXPOSIÇÃO 
FOTOGRÁFICA 
“CELORICO ANTIGO”
Está patente ao público até 31 de outubro, 
no Centro Cultural de Celorico da Beira, 
a exposição fotográfica “Celorico Antigo”, 
composta por 100 fotografias a preto e 
branco. Através destes registos fotográficos, 
os visitantes poderão descobrir ou 
relembrar, o “Celorico Antigo”, do fim do 
Séc. XIX e princípios do Séc. XX, a evolução 
da arquitetura urbanística da Vila, os seus 
monumentos mais emblemáticos, os 
espaços públicos, bem como, as festividades 
religiosas de ontem e de hoje. 

1 
outubro

Celorico
da Beira

Idosos e
Público 

em Geral

DIA INTERNACIONAL DO 
IDOSO 
No âmbito da Rede Social, a Câmara 
Municipal de Celorico da Beira vai come-
morar o Dia Internacional do Idoso, no 
próximo dia 1 de outubro, com a projeção 
do filme “O Leão da Estrela”, uma das mais 
divertidas comédias dos tempos áureos do 
cinema português, e que faz parte da nossa 
memória coletiva. A história centra-se nas 
peripécias hilariantes de um fervoroso 
adepto sportinguista que se desloca ao 
Porto para ver o seu clube do coração jogar.

 12 
outubro 

Celorico
da Beira

Público 
em Geral

CONCERTO DE CORDAS 
DA ORQUESTRA LIGEIRA 
DE GOUVEIA
A Orquestra Ligeira de Gouveia vai subir 
ao palco do Centro Cultural de Celorico da 
Beira, no próximo dia 12 de outubro, pelas 
21H30, para um concerto de cordas. 

Promovido pela Fundação Inatel em 
parceria com a Câmara Municipal de 
Celorico da Beira, o espetáculo foi 
concebido especialmente, para o público 
celoricense, com o intuito de o familiarizar 
e aproximar de outras sonoridades. 

As entradas são gratuitas.
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 12  e 13 
outubro

Ratoeira

Público 
em Geral

MASTER DE PESCA 
INTERMUNICIPAL DO 
MONDEGO
Decorre na pista de pesca da freguesia da 
Ratoeira, a 12 e 13 de outubro, o Master 
de Pesca Intermunicipal do Mondego. 
Limitado a 55 participantes, a inscrição tem 
um custo de 50€ e, deverá ser efetuada 
através dos seguintes contactos: 960 433 
725 | 969 345 024.

27
 outubro

Carrapichana

Público
em Geral

CAMINHADA 
TRILHOS DO BORREGO
A Câmara Municipal de Celorico Beira vai 
realizar, no dia 27 de outubro, a caminhada  
“Trilhos do Borrego”, no âmbito do “Passaporte 
Caminhadas por Vales e Serras” com saida às 
9H00.  

Os amantes desta prática saudável são 
desafiados a percorrer um itinerário  com 
cerca de 12 Km e com um grau de dificuldade 
média/baixa. A participação na caminhada é 
gratuita e carece de inscrição prévia: 

online: https://valeseserras.wordpress.com   
 telefone: 271 747 400 

27 
outubro

Carrapichana

Público
em Geral

XIII FESTIVAL  
DO BORREGO 
A freguesia de Carrapichana, recebe no 
próximo dia 27 de outubro, o XIII Festival 
do Borrego. Os apreciadores deste 
tesouro da gastronomia celoricense, 
terão a oportunidade de o degustar no 
próprio dia do festival ou nos restaurantes 
que aderiram ao roteiro gastronómico 
promovido pela Câmara Municipal, de 27 
de outubro a 10 de novembro.

Pode contar com muita animação, música, 
artesanato e deliciar-se com o produto 
rei da festa, ou com outras iguarias 
gastronómicas. 
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31 
outubro

Celorico
da Beira

Crianças
e Jovens

HALLOWEEN  
A Biblioteca Municipal de Celorico da Beira 
vai comemorar o Halloween, no próximo 
dia 31 de outubro, pelas 10H30. 

Para assinalar a efeméride, a Biblioteca 
Municipal organizou um programa 
“assombroso e arrepiante”, que conta com 
uma sessão de contos e a projeção de 
filmes, para as crianças dos 3 aos 10 anos.

A leitura dos contos, dirigidos às crianças 
dos 3 aos 5 anos, estará a cargo de Mariana 
Aires, da Biblioteca Municipal de Seia. Os 
filmes destinam-se às crianças entre os 6 
aos 10 anos e, serão exibidos durante essa 
semana. A participação nestas atividades 
carece de inscrição prévia.

2 
novembro

Prados

Público
em Geral

ENCONTRO MICOLÓGICO
Inserido no programa do Festival da 
Castanha, vai realizar-se no dia 2 de 
novembro, na aldeia de Prados, o Encontro 
Micológico  que conta com a colaboração 
dos Amicos Silvestris. 

A inscrição prévia e respetivo pagamento é 
obrigatória (30€) até ao dia 15 de outubro. 
Os interessados devem contactar o 
Gabinete Técnico Florestal: 

gtf@cm-celoricodabeira.pt | 271 747 400

2 e  3 
novembro

Prados

Público 
em Geral

XII FESTIVAL 
DA CASTANHA 
A freguesia de Prados vai acolher, nos 
próximos dias 2 e 3 de novembro, o XII 
Festival da Castanha.

O evento propõe-se promover a castanha, 
bem como, outras iguarias outonais 
de sabores inigualáveis, provenientes 
desta aldeia de montanha, a mais alta do 
concelho e a maior produtora de castanha. 

Visite a freguesia de Prados pois, espera-o 
um programa aliciante, bem popular, onde 
não vai faltar animação, música, artesanato 
e degustação de castanhas.
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3 
novembro

Prados

Público 
em Geral

CAMINHADA 
ROTA DOS SOUTOS
A Câmara Municipal de Celorico Beira 
vai levar a efeito,  dia 3 de novembro, a 
caminhada  “Rota dos Soutos”, no âmbito 
do “Passaporte Caminhadas por Vales e 
Serras”, com saída do Largo da Igreja, pelas 
9H00. Este passeio pedestre de 12km e 
de dificuldade média/baixa, levará os 
participantes a descobrir a beleza outonal 
desta aldeia de montanha.

A participação na caminhada é gratuita e 
carece de inscrição prévia: 

online: https://valeseserras.wordpress.com  
telefone:  271 747 400

16 e 17
novembro

Cadafaz

Público 
em Geral

III ENDURO BTT 
A união de freguesias de Rapa e Cadafaz vai 
receber nos dias 16 e 17 de novembro, o III 
Enduro BTT promovido pela Associação de 
Solidariedade do Cadafaz em parceria com 
a união de freguesias de Rapa e Cadafaz e 
da Câmara Municipal de Celorico da Beira. 

O seu sucesso advém da excelência dos 
trilhos e superfícies, que têm permitido 
divertir e desafiar os participantes ao longo 
dos 6 trilhos disponíveis.

15 a17
novembro

Lageosa do 
Mondego

Público 
em Geral

FESTA  
DE SÃO MARTINHO
Decore de 15 a 17 de novembro, na 
freguesia de Lageosa do Mondego, a 
tradicional festa em honra de S. Martinho.

Provérbios Populares:

“Água-pé, castanhas e vinho faz-se uma boa 
festa pelo S. Martinho.”

“Verão de S. Martinho são três dias e mais um 
bocadinho.”
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20 
novembro

Celorico  
da Beira

Público 
em Geral

COLÓQUIO - 30 ANOS DA 
CONVENÇÃO SOBRE OS 
DIREITOS DA CRIANÇA 
 
A CPCJ de Celorico da Beira vai promover, dia 
20 de novembro, um colóquio para assinalar 
os 30 anos da Convenção sobre os Direitos da 
Criança.
A Convenção sobre os Direitos da Criança, 
foi adotada pelas Nações Unidas, a 20 
de novembro de 1989, com o propósito 
de garantir que todas as crianças, 
independentemente, da cor, sexo, religião, 
tenham garantidos os direitos à sobrevivência, 
à educação, à proteção e à não discriminação, 
entre outros.

30 
novembro

Rapa

Público 
em Geral

FESTA EM HONRA 
DE SANTO ANDRÉ 
Vai ter lugar no dia 30 de novembro, na 
localidade de  Rapa, a festa religiosa em 
honra de Santo André.

Provérbios Populares:

“Dia de Santo André, porcos pelo pé!”

“Pelo Santo André, neve pelo pé!”
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 dezembro
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7
dezembro

Celorico
da Beira

Público 
em Geral

CLÁSSICOS DO NATAL
O mais famoso tenor português da 
atualidade, Carlos Guilherme e, a soprano, 
Filipa Lopes, dão as boas vindas à época 
natalícia em Celorico da Beira, no dia 7 de 
dezembro, pelas 21h30, no Centro Cultural. 
Deixe-se contagiar pelo encanto deste 
Recital que apresenta alguns dos trechos 
clássicos líricos e de Natal mais conhecidos 
do grande público. 

Um espetáculo a não perder!

7
dezembro

Celorico
da Beira

Público 
em Geral

XX GRANDE PRÉMIO 
MARCHA ATLÉTICA  
MEMORIAL CARLOS AMARAL

A Avenida da Corredoura vai receber, no 
dia 7 de dezembro, o XX Grande Prémio 
Marcha Atlética “Memorial Carlos Amaral”.

Organizado pela Câmara Municipal de 
Celorico da Beira e pela Associação de 
Atletismo da Guarda,  é uma prova de 
estrada, que conta para o Campeonato 
Distrital, aberta a todos os escalões etários, 
federados ou não, que se desenrola num 
circuito urbano fechado, traçado na Avenida 
da Corredoura com um perímetro de 500 
metros, com partida e chegada em frente ao 
Centro de Saúde.

8
dezembro

Vale de 
Azares

Público 
em Geral

II FESTIVAL DO AZEITE
Vai ter lugar no dia 8 de dezembro, na 
freguesia de Vale de Azares, o II Festival do 
Azeite.

Organizado pela Junta de Freguesia, o 
evento visa promover e valorizar o azeite 
e o olival, de indiscutível qualidade e que 
constituem um dos maiores tesouros do 
mundo rural, numa altura em que, cada 
vez mais, os nutricionistas apregoam os 
benefícios do azeite de oliva enquanto 
gordura saudável e indissociável da dieta 
mediterrânica.
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8
dezembro

 Casas do 
Soeiro

Público 
em Geral

FESTA EM HONRA 
DE SANTA BÁRBARA 
Realiza-se na freguesia de Casas do Soeiro, 
no próximo dia 8 de dezembro, a festa em 
honra de Santa Bárbara.

Adágio:

“Só lembra Santa Bárbara quando troveja.”

11
dezembro

Celorico
da Beira

Crianças

SESSÕES DE TEATRO DE 
ANIMAÇÃO INFANTIL 
“PIRATAS EM AÇÃO… NO 
NATAL”
O Centro Cultural de Celorico da Beira vai 
apresentar, no próximo dia 11 de dezembro, 
duas sessões, (10H30 e 14H00), do espetáculo 
“Piratas em acção…no Natal”, do grupo Caixa 
de Palco,  destinado às crianças dos Jardins de 
Infância e Escolas 1º Ciclo do concelho.

“Piratas em acção…no Natal” vai conduzir as 
crianças numa viagem ao mundo do sonho, 
da fantasia e da magia de Natal. 

 

8
dezembro

Vale de 
Azares

Público 
em Geral

CAMINHADA 
TRILHOS DO AZEITE
A Câmara Municipal de Celorico Beira vai levar 
a efeito, no próximo dia 8 de dezembro, a 
caminhada “Trilhos do Azeite”, no âmbito do 
“Passaporte Caminhadas por Vales e Serras”, 
com saída às 9H00.  

A caminhada pressupõe um percurso de 10 
km, com um grau de dificuldade média/baixa. 
A participação tem um custo de 7€ (inclui 
seguro de saúde e almoço convívio no final), 
e carece de inscrição prévia: 

online: https://valeseserras.wordpress.com 
telefone: 271 747 400  
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21 
dezembro

Celorico
da Beira

Público 
em Geral

CONCERTO DE NATAL 
A igreja de Santa Maria em Celorico da Beira 
vai receber no próximo dia 21 de dezembro, 
pelas 16h00, o Grupo Coral de Maçainhas 
para um concerto de Natal.

Sob a direção musical e artística da 
maestrina, Rita Lourenço, o Grupo Coral de 
Maçainhas, constituído por 25 elementos, 
vai apresentar aos celoricenses o seu 
reportório de Natal, composto por canções 
do Cancioneiro Português, canções de 
Natal tradicionais inglesas, francesas, 
italianas, entre outras.

21 
dezembro

Celorico
da  Beira

Público 
em  Geral

CONCURSO 
COUVES DE NATAL 
A praça da República, em Celorico da Beira, vai 
receber no dia 21 de dezembro, a partir das 
9H00, o concurso “Couves de Natal”.

A iniciativa, vai proporcionar aos horticultores 
a oportunidade de exporem e venderem os 
seus melhores exemplares, como também, 
dar a oportunidade aos celoricenses de 
adquirem este produto hortícola local.

O júri considerará vencedora a melhor couve 
de Natal cultivada no concelho, em função do 
peso, da aparência e do diâmetro da mesma.

18 a 21
dezembro

Celorico
da Beira

Crianças
e Jovens

FÉRIAS DESPORTIVAS  
DE INVERNO
A Câmara Municipal de Celorico da Beira 
vai promover, de 18 a 21 de dezembro, as 
Férias Desportivas de Inverno, com o intuito 
de proporcionar  momentos de diversão 
e experiências únicas, que tornarão 
inesquecíveis as férias de Natal. 

Durante 4 dias, os jovens com idades 
compreendidas entre os 13 e os 17 anos, 
poderão participar nos desportos de 
natureza (orientação e sobrevivência), e 
desportos de inverno (ski/snowboard e 
snowpaint), mediante inscrição. 
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